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Archieven n 

NederlandseNederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) te Utrecht 
Bestuursarchieff  1971- , aanwezig op het secretariaat van de NWP in het KNMG-gebouw te Utrecht 

NationaalNationaal Archief te 's-Gravenhage 
Archieff  van de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid, 1941-1 

InternationaalInternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam 
Archief'Gekkenbeweging.. Collectie 1970-1983' 
Archieff  'Simen de Jong, 1965-1977' 
Archief'Alternatievee hulpverlening, 1971-1981' 

StichtingStichting Adhesie, lokatie Brinkgreven te Deventer 
Directiearchieff  Brinkgreven 
Medischh archief Brinkgreven 

StichtingStichting Pandora te te Amsterdam 
Archieff  Stichting Pandora 

MinisterieMinisterie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te 's-Gravenhage 
Archieff  ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Ditt archief bevond zich overigens in november 2003 nog in Winschoten, bij de Centrale Archief 
Selectiedienst,, waar het in 2001 ook is geraadpleegd door mij, maar het zal naar verwachting in 
dee winter van 2003/2004 verhuisd worden naar het Nationaal Archief inn Den Haag. De numme-
ringg in dit boek van de gebruikte dossiers uk dit archief komt overeen met de inventaris op het 
archieff  van de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid zoals die 
naarr het Nationaal Archief zal worden gezonden 


